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Advent dodá Lásku i krampusáky
Rozsvěcením vánočního stromu
na Horním náměstí začne v neděli
28. listopadu Znojemský advent 2015.
Tradičním předzvěstím adventního
času se ve Znojmě stal špalír zelených
symbolů Vánoc na Obrokové ulici. Každý z více než třiceti stromečků originálně nazdobí děti z mateřských škol
a Střediska volného času (dříve DDM
– pozn. red.), Dětského domova,
Oblastní Charity i Kinderweltu Hatě.
Jakmile bude vánoční strom Znojma rozsvěcen, naplno se do konce roku
rozběhnou desítky adventních akcí po
celém městě i v jeho blízkém okolí.
S množstvím vánočních trhů, koncertů,
prohlídek, výstav a dalších aktivit budou
všem lidem otevřená prostranství a dveře kostelů, škol, Znojemské Besedy,
Jihomoravského muzea, zámku ve Vranově nad Dyjí či hradu Bítov.
Na hlavním pódiu Horního náměstí je zahájí společný koncert Bohouše
Josefa a znojemského dětského sboru
Libohlásek. Štafetu od nich převezme
oblíbená cimbálová muzika Denár, se
kterou si budou moci lidé zazpívat, ale
také zatančit.

Novinkou – a to pořádně horkou –
bude v centru Znojma vůbec první rej
děsivých rakouských čertů – krampusáků. Podívaná, která začne s příchodem

Zkrášlete své okolí vánoční výzdobou azapojte se tak do soutěže Vánoční Znojmo. Jako každý rok se i v letošním
pátém ročníku soutěží o nejhezčí venkovní vánoční výzdobu domů a bytů ve
městě Znojmě a v jeho městských částech. Hodnocena bude nejen výzdoba
předzahrádek, ale i vchodů do domů
a výzdoba oken. Přihlášky do soutěže
můžete zaslat e-mailem na adresu: zuzana.pastrnakova@muznojmo.cz do neděle 6. prosince. Vyhodnocení soutěže
proběhne ve třetím adventním týdnu
a výherci se mohou těšit na hodnotné
ceny s vánoční tematikou.
zp

V předstihu byl obnoven obousměrný provoz na mostech na Rooseveltově ulici v blízkosti městského
hřbitova. Řidiči jedoucí směrem na
Brno tak mají před sebou volnou cestu
bez objížďky, kterou si od 30. března
vyžádala oprava obou mostů nad železniční tratí. Výrazně se ulevilo také
dopravě směrem do centra Znojma. lp

DDM má nový název

■ Vánoční stromečky v centru města začnou děti zdobit v pátek 27. listopadu. Zkrášlovat ulici Obrokovou
budou až do 4. ledna 2016.
Foto: Archiv ZL

tmy v pátek 4. prosince, bude jen pro
hodně odvážné diváky! Vždyť pekelní
rohatci s hrůzostrašnými maskami dovedou vyvolat děs i v očích dospělých.

Bez Mikuláše to nejde
Děsiví krampus čerti v ulicích

Zkrášlete vánočně
své okolí

Cesta na Brno je volná

Láska nebeská pod hvězdami
Od středy 2. prosince začne promítat Zimní kino první z pěti filmů. Již
vloni se nápad s kinem pod širým
nebem setkal s nebývalým zájmem obecenstva, a tak letos hlavní organizátoři
Znojemského adventu – pracovníci
Znojemské Besedy – připravili pro
milovníky filmového plátna skutečné
lahůdky. Tou první bude slavná americko-britská love story Láska nebeská!
Výčet dalších filmových klenotů, na které můžete přijít s rodinou, přáteli či
milovanou osobou, najdete na str. 7.

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
LISTOPAD 2015

Výrazně laskavější, ale o to pěkně
nabručeně kyselejší, předvedou své
začouzené ksichty čerti z Pekelné sešlosti na rohu ulic Velká Mikulášská a Zelenářská. Mikulášský podvečer doplní

5. prosince od 16.00 do 18.30 hodin
Advent očima dětí. Pro děti všech věkových kategorií ho připravili pracovníci
Střediska volného času (bývalý DDM
Znojmo) a Znojemské Besedy. Mikuláš,
čert a anděl prostě patří neodmyslitelně
k oblíbeným dětským radovánkám
posledního měsíce roku. Podrobnosti
o jednotlivých akcích a celý program
Znojemského adventu najdete na stranách 7.–9.
Ľuba Peterková

Dům dětí a mládeže ve Znojmě,
známý pod zkratkou DDM, nese nový
název, a to Středisko volného času
(SVČ). Jeho programová náplň – zájmové kroužky, tábory a další četné aktivity,
které celoročně pořádá pro děti a veřejnost, zůstaly beze změny.
lp

Průchod bude v noci zavřen
Průchod budovy Městského úřadu
na náměstí Armády se bude od 1.prosince ve večerních hodinách zamykat.
Důvod k uzamčení je zajistit čistotu
a bezpečnost prostor, které jsou ve správě města Znojma. V průchodu budovy
se často zdržují problémoví a nepřizpůsobiví občané. K uzamčení dojde vždy
od 22.00 do 5.30 hodin.
zp
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AKTUÁLNĚ

Nová LED svítidla šetří městu peníze

TISÍCE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Jihomoravský kraj poskytne Znojmu dotace 730 tisíc korun na projekty v sociálních službách. Částka
bude rozdělena. Až 480 tisíc půjde
na projekty Vytvoření zázemí pro
materiální pomoc osobám v krizové sociální situaci, Podzimní dny
zdraví a Vybavení klubů seniorů ve
Znojmě – Dukelská 150 a Vančurova 17. Dalších 250 tisíc korun dostanou projekty Noc venku Znojmo
2015 a Zkvalitnění zázemí pro
poskytování plnohodnotné odlehčovací služby.

Znojmo koupí sedmnáct úsporných LED svítidel veřejného osvětlení,
které mělo v testovacím provozu od
ledna 2015.
Za svítidla s životností až 17 let
zaplatí 135 000 korun. Návratnost
investice je zhruba čtyři roky.
Tři různé typy LED svítidel byly
na přechodnou dobu naistalovány ve

UZAVÍRKA OKRUHU
Z důvodu havárie plynu je do 30. listopadu uzavřena okružní křižovatka
na náměstí Armády ve Znojmě. Uzavírka se dotýká osobní dopravy
a také provozu linky MAD č. 802.
NOVÉ PARKOVACÍ KARTY
Výdej parkovacích karet pro parkování v městské památkové rezervaci je zahájen. Zažádat o parkovací
kartu lze na Městském úřadě ve
Znojmě (ulice Obroková 10), odbor
investic a technických služeb,
u paní Holíkové a Kloudové.
S sebou je nutné mít občanský průkaz, živnostenský list, malý technický průkaz a doklad o zaplacení
příslušného poplatku.
Ve dnech 28.–30. prosince se karty
nevydávají, 31. prosince lze kartu
vydat, ale je nutné mít zaplacený
poplatek dopředu, jelikož pokladny
jsou v ten den už uzavřeny.
Více info na webu Znojma:
www.znojmocity.cz.
PRODEJ BYTŮ SCHVÁLEN
Zastupitelé schválili prodej zbytných bytových a nebytových jednotek. Součástí prodávaného
balíčku byly volné a obsazené
bytové jednotky i nebytové jednotky. Tento způsob prodeje byl
zvolen z toho důvodu, že městu
zůstávají byty a nebytové prostory,
které byly opakovaně marně nabízeny k prodeji. Za byty utrží město
62 milionů korun, tedy o 37 % více,
než byla minimální možná kupní
cena.
BRUSLENÍ
Od 1.12. se otevírá veřejnosti k bruslení ledová plocha na Sokolské ulici.
HRADIŠTĚ A UZAVÍRKY
Dvě částečné uzavírky čekají Hradiště kvůli rekonstrukci silnice, a to
částečná 23. 11.–29. 2. 2016 a úplná
od 1. 12.–29. 2. 2016.

třech znojemských ulicích, kde se
osvědčily. Světla se testovala v ulici
Vinohrady (3 kusy, svítidlo Maxima,
55 W), U Obří hlavy (8 kusů, svítidlo
Dekora, 32 W) a v ulici Akátová
(6 kusů, svítidlo Varia, 32 W). V průběhu testovacího provozu byla měřena
spotřeba jednotlivých svítidel, která
odpovídala údajům výrobce. A že

k úsporám opravdu dochází, dokazují
čísla. V ulici Vinohrady je úspora elektrické energie 67 %, U Obří hlavy
a v ulici Akátová činí úspora až 71 %
oproti výbojkovým svítidlům a navíc
mají lepší osvětlenost.
Kromě tří zmiňovaných lokalit je
LED osvětlení od loňského roku také
na ulici Aninská, kde je 32 svítidel. zp

Přes tři tisíce lidí nezaplatilo za odpady
Každý rok město Znojmo upomíná neplatiče za komunální odpad.
Letos odeslalo přes pět tisíc upomínek. Stále nezaplatilo více než tři tisíce obyvatel.
Poplatek za shromažďování, sběr,
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí od

loňského roku 400 korun na osobu.
Oproti předchozím rokům došlo ke
snížení o sto korun a tak k menšímu
zatížení peněženek obyvatel Znojma,
přesto dlužná částka na odpadech činí
přes 1,2 milionu korun za letošní rok.
Z původních 13,7 milionu město
dosud vybralo 12,5 milionu. Za roky

2002–2015 činí dlužná částka za
poplatky za odpad dokonce 4 miliony
korun.
Další peníze město vynakládá
na posílání upomínek a vymáhání
dlužných částek. Jen letos předalo
v této souvislosti exekutorům 301 případ.
zp

Třetí nejlepší manažerkou je Jarmila Eliášová
Jarmila Eliášová, dlouholetá
ředitelka Centra sociálních služeb
Znojmo byla oceněna třetím místem
v celorepublikové soutěži Národní
cena sociálních služeb.
Ocenění si dnes již bývalá ředitelka příspěvkové organizace města
odnesla v kategorii Manažer roku
2015. Ocenění mezi nejlepšími pečovatelkami/pečovateli a manažery roku
2015 v sociálních službách si převzala
v prostorách Novoměstské radnice
v Praze.
Jarmilu Eliášovou, která po dlouholeté práci pro znojemské seniory
odešla letos do důchodu, nominovalo
do soutěže město Znojmo. „Srdečně
paní Eliášové gratulujeme a zároveň
jí přejeme hodně štěstí na další životní
cestě,“ popřála bývalé kolegyni Šárka
Gambasová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
lp

■ Jarmile Eliášové gratulovala k ocenění i herečka Hana Maciuchová.

Foto: Archiv ZL

Web rodiny Okurkovy je na světě
Státní svátek 17. listopad byl
nejen ve znamení Dne otevřených
dveří radnice, ale také byl poprvé
spuštěn web rodiny Okurkovy.
Je tomu přesně rok, kdy na Dni
otevřených dveří radnice představil
starosta Vlastimil Gabrhel projekt
rodiny Okurkovy. Od té doby se pracovalo na různých aktivitách projektu
i na realizaci speciálního webu, který
byl oficiálně spuštěn právě 17. listopadu. Webem s podtextem portál o odpadech, čistotě a zeleni ve městě Znojmě
provází členové rodiny Okurkovy.
A vše je samozřejmě pod hlavičkou
projektu Zdravého města Znojma.
„Na stránkách www.rodinaokur-

kova.cz naleznete praktické informace, jak nakládat s odpady, informace
o sběrných dvorech, blokovém čištění,
městské zeleni a spoustu dalších užitečných rad, které vám ušetří kroky
na městský úřad,“ představil web starosta Vlastimil Gabrhel. Poukázal také
na problematiku černých skládek, na
kterou se chce radnice v následujícím
roce zaměřit. „Město neslouží jako
odpadkový koš. Na objemnější odpad
tu máme přece dva sběrné dvory na
dvou protilehlých koncích města, aby
k nim měl každý občan snadný přístup,“ zdůraznil starosta.
Vloni na podzim děti malovaly
maskota rodiny Okurkovy a také

vybraly jména jednotlivým členům
rodiny. Rovněž se učily, jak správně
třídit odpad. Rodina Okurkova byla
i součástí Dne Země letos v dubnu.
V rámci projektu vzešly i tašky na třídění komunálního odpadu, které jsou
v současné době k zakoupení za symbolických 30 korun na pokladně městského úřadu na Obrokové 1/12.
Cílem projektu rodiny Okurkovy
je zvýšit povědomí občanů o správném nakládání s odpady a udržování
čistoty veřejného prostranství ve Znojmě, zlepšení vztahu mezi úřadem
a občany, vyšší informovanost
o poskytovaných službách a v neposlední řadě vyšší ochrana zeleně. zp
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Den otevřených dveří radnice lákal i počtvrté

STALO SE

Již počtvrté se 17. listopadu otevřela radnice veřejnosti. Samotného
Dne otevřených dveří se zúčastnilo na
250 návštěvníků, další stovky lidí
využili doprovodného programu.
„Jsem velice rád, že si na Den otevřených dveří našlo cestu tolik lidí.
Mohli nahlédnout do kanceláří či zasedacích místností, tedy do prostor, kam
se v běžném styku s úřadem nedostanou. Rád jsem si také s návštěvníky na
závěr prohlídky neformálně podebatoval,“ hodnotí Den otevřených dveří radnice starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Ve vestibulu radnice vítala příchozí cimbálová muzika Denár. Poté
následovala prohlídka reprezentativních prostor a kanceláří vedení města.
V zasedací místnosti zastupitelstva,
kde prohlídka končila, starosta referoval o Zdravém městě Znojmě, neboť
letošní ročník Dne otevřených dveří
se nesl i v tomto duchu. V následné
neformální diskusi pak padaly i další
dotazy a témata. Po ukončení prohlídek radnice následovalo slavnostní
vyhlášení výtvarné soutěže pod
názvem Jak sportuje celá rodina.
Všichni ocenění mladí výtvarníci
dostali z rukou starosty malý dar
a diplom.

UCTILI VÁLEČNÉ VETERÁNY
Zástupci města a veřejnosti si
11. listopadu připomněli Den
válečných veteránů. Symbolem
vzpomínkových akcí je květ vlčího
máku, který zdobil každého pří tomného pietního aktu na Louckém hřbitově, kde položili kytici
s červenými květy. Památku válečných hrdinů z první i druhé světové
války uctil ve svém projevu také
místostarosta Ludvík Hekrle.
Neopomněl ani na naše vojáky
v zahraničních misích v Perském
zálivu, v bývalé Jugoslávii, v Afghánistánu či Iráku.
■ Nahlédnout mohli návštěvníci i do vybraných kronik města a pamětní knihy.
Foto: Archiv ZL

Velký zájem byl rovněž o doprovodné aktivity Dne otevřených dveří
radnice. Na radniční věž vystoupalo
355 lidí, na Vlkovu věž 210 lidí. Na obě
věže byl vstup zdarma. Expozice adrenalinových tras podzemí, které jsou
jinak přístupné jen přímo z adrenalinových tras, si prohlédlo téměř
350 osob.
Bezplatného vstupu do Městských
lázní využila necelá stovka plavců.

Našli i ti, kteří se zúčastnili přednášky
o zdravé výživě.
„Rád bych poděkoval všem, kteří se
na Dni otevřených dveří podíleli, ať již
jsou to naši zaměstnanci, zaměstnanci
Znojemské Besedy či brigádníci. Poděkování patří také cimbálové muzice
Denár, trubačům a komparzistům, díky
kterým má Den otevřených dveří vždy
jedinečnou atmosféru,“ uzavírá letošní
Den otevřených dveří starosta.
zp

Pozor na dočasné vyřazení vozidla!
Pokud vlastníte vozidlo, které bylo
dočasně vyřazeno z provozu před 30.
červnem 2013 (je v tzv. depozitu), jste
povinni přijít nejpozději do konce roku
2015 na úřad a sdělit adresu současného umístění vozidla (u nemovitostí
včetně čísla popisného, u pozemků,
objektů azahrad parcelní číslo pozemku a číslo jeho katastrálního území)
a aktuální účel jeho využití.
Pokud termín nestihnete, vozidlo

v registru vozidel administrativně
zanikne a nebude možné ho už nikdy
provozovat. V ostatních případech
dočasného vyřazení (tj. u vozidel dočasně vyřazených po 30. 6. 2013 a těch, která jsou dočasně vyřazena déle než 12
měsíců) máte rovněž povinnost nahlásit
údaje o vozidle, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční
sankce! Elektronické objednávání klientů je možné provést na stránkách

Otevírací doba registru
motorových vozidel –
Městský úřad Znojmo, Pražská 59
Pondělí 8.00–12.00 12.30–17.00
Úterý
8.00–12.00 12.30–14.00
Středa 8.00–12.00 12.30–17.00
Pátek
8.00–12.00
znojmocity.cz ve složce Elektronické
služby.
lp

Lidé uctili památku obětí 17. listopadu
i teroristických útoků v Paříži
Události 17. listopadu 1989 i roku
1939 si u památníku v Horním parku
připomněli představitelé města Znojma, různých spolků a sdružení.
„Díky sametové revoluci dnes žijeme ve svobodné zemi, kde jsou každé-

mu zaručena základní práva,“ uvedl starosta Znojma Vlastimil Gabrhel, který
tak připomněl úlohu studentů v listopadu 1989. Pietním aktem uctili přítomní také památku obětí nedávných
teroristických útoků v Paříži. „Dovolte

mi vyjádřit hluboký soucit s obětmi této
tragédie,“ řekl starosta Gabrhel, který
teror v Paříži označil za útok na samotnou podstatu svobody a demokracie.
K památníku pak přítomní položili květiny a zapálili svíčky.
zp

Cena za společenskou odpovědnost jde do Znojma
Vodárenská akciová společnost
v podnikatelském sektoru a Středisko
volného času Znojmo jsou premiéroví držitelé Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou
odpovědnost.

Ocenění předal hejtman Michal
Hašek na slavnostním večeru v rámci
III. ročníku konference Společenská
odpovědnost ve všech oblastech lidské
činnosti na zámku Lednice. Historicky
první ročník soutěže vyhlásil kraj

v březnu 2015, přihlásilo se 23 organizací. Smyslem soutěže je veřejně ocenit úsilí organizací, které se
společenskou odpovědností aktivně
a nad rámec svých zákonných povinností zabývají.
lp

VINOBUS MÁ PODPORU
ZNOJMA
Vinobus, projekt vinařského turistického autobusu VOC Znojmo,
jehož cílem je podpořit cestovní
ruch na Znojemsku, podpořilo město Znojmo. Memorandum, podepsané předsedou VOC Znojmo
Františkem Koudelou a starostou
Znojma Vlastimilem Gabrhelem na
Vlkově věži, se týká spolupráce
v oblasti cestovního ruchu. Zastupitelé také schválili finanční podporu Vinobusu, a to ve výši 200 000
korun po dobu tří let.
VĚŽ RADNICE UZAVŘENA
Od 20. 11. 2015 do 15. 1. 2016 je
pro veřejnost uzavřena radniční
věž, ve které se v tomto období
nachází zařízení k vánoční výzdobě
věže. Instalace výzdoby je naplánovaná do 27. 11. 2015, její demontáž od 8. 1. do 15. 1. 2016.
SPOLUPRÁCE PARKŮ
Certifikát dobré přeshraniční spolupráce mezinárodní Federace
Europarc obdržely v německém
Re gensburgu správy národních
parků Podyjí a Thayatal. Rozšířily
tak platnost původního dokumentu z roku 2007 na dalších pět let.
Ocenění vyzdvihuje prohlubující
se spolupráci mezi oběma chráněnými územími.
ORLI ZÍSKALI PODPORU
OD KRAJE
Dva miliony korun získali od Jihomoravského kraje znojemští hokejisté. Hejtman Michal Hašek
podepsal smlouvu přímo na znojemském zimním stadionu. Jihomoravský kraj vedle zmíněné
podpory HC Orli Znojmo podpoří
dotací rozloženou do dvou žádostí
v celkové výši půl milionu korun
i znojemskou hokejovou mládež.
Tyto dotace budou použity na
dopravu mládežnických celků
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Městský úřad informuje

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 17.prosince. Uzávěrka je 7. prosince.
SVOZ BIOODPADU
Poslední svoz bioodpadů v roce 2015
proběhne ve 49. týdnu tj. od 30. 11.
do 6. 12. V roce 2016 začne svoz
bioodpadu od 14. 3. 2016 a pak opět
každý lichý týden.
VÝMĚNA PRŮKAZU ZTP
Do konce letošního roku si musejí
všichni držitelé průkazu pro osoby se
zdravotním postižením – průkaz TP,
ZTP aZTP/P, požádat na úřadu práce,
oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením, o výměnu. Stávající průkazy, bez ohledu na platnost
na nich vyznačenou, platí pouze do
31. prosince 2015. Vpřípadě podrobnější konzultace se můžete obrátit na
bezplatnou poradnu Národní rady
osob se zdravotním postižením
v Brně, která je určena lidem se zdravotním postižením, seniorům apečujícím osobám. Kontakt: osobně nebo
tel.: 542 214 110/111, 736 751 214,
SKYPE: poradnabrno, e-mail: poradnabrno@nrzp.cz, web: www.nrzp.cz.

ZNOJEMSKÉ LISTY

Znojmo má koncepci rodinné politiky
až do roku 2019
Po celoročním úsilí mnoha zapojených a spolupracujících subjektů
byla vytvořena Koncepce rodinné
politiky města Znojma na období
2016–2019. Schválila ji rada města
i zastupitelé.
Hlavním cílem v rámci realizace
Rodinné politiky města Znojma nebylo jen vytvořit dokument, který bude
popisovat situaci ve městě Znojmě,
ale dokument, který bude reagovat
svými prioritami a opatřeními na
potřeby rodin ve městě Znojmě. Do
zpracování Koncepce se zapojili

odborníci, laici i obyvatelé města
Znojma, a to prostřednictvím účasti
v řídicí a pracovní skupině Rodinné
politiky města Znojma, na kulatém
stole k prioritám Rodinné politiky
města Znojma, zapojením se do anket
a akcí realizovaných v průběhu roku
2015.
Díky aktivnímu zapojení všech,
kteří se budou podílet na naplňování
priorit prostřednictvím konkrétních
aktivit, můžeme podporovat rodiny
ve městě Znojmě tak, aby žily v prostředí příjemném k naplňování poslá-

Vysázením kruhu zpečetili přátelství
Vysázením lípy srdčité doprostřed Kruhu přátelství zpečetila města Retz a Znojmo přátelství trvající
již šestadvacet let.
Slavnostní atmosféru podpořila
účast a úvodní slovo starosty Retzu
Helmuta Kocha a místostarosty Znojma Jana Groise.
V retzské ulici Poisgasse, nedaleko
školy a dětského hřiště, tvoří Kruh přá-

telství stromy vysázené do tvaru kruhu,
které si vzaly pod patronát instituce
z obou měst. Vznikl tak zajímavý kruhový pomník – parčík jako vizuální
důkaz společné dlouhodobé spolupráce
a přátelství. Svůj strom má v rakouském
městečku znojemská radnice – město
Znojmo, Okresní hospodářská komora
i jediný zástupce znojemských škol SOU
a SOŠ SČMSD na Přímětické ulici.

ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén proběhne 2.
prosince ve 12.00 hodin.

„Věříme, že porostou nejen stromy,
ale stejně se bude dále rozvíjet přátelství a spolupráce, které byly zpečetěny
společným dílem. Říká se, že přátelství
je živo ze společných zájmů a aktivit,
tak se musíme snažit a postarat se, aby
mělo ty nejlepší podmínky k růstu
a jednou přineslo i plody,“ shodli se
na hlavní myšlence Kruhu přátelství
všichni přítomní.
lp

Vlkova věž dostala
nový rozměr

NEPŮJDE ELEKTŘINA
2. 12. od 7.30 do 15.30 ZNOJMO:
Rodinné domy a zahrady za Penny
marketem směr Přímětice.
8. a 10. 12. od 7.30 do 15.30
ZNOJMO: Zahrady a rodinné
domky, provozy a zařízení napájené
z trafostanice TS Znojmo SP, v rozsahu od kruhového objezdu (u Baumaxu) ve směru na Suchohrdly.
OMEZENÝ ČAS K VYŘÍZENÍ
OBČANSKÉHO PRŮKAZU
A CESTOVNÍHO PASU
Vsouvislosti snovelou zákona oobčanských průkazech azákona ocestovních
dokladech bude od 24.prosince do 31.
prosince 2015 odstávka systému pro
nabírání žádostí o vydání občanských
průkazů a cestovních dokladů a jejich
předávání. Důvodem přerušení jsou
technické úpravy, které vyžadují
odstávku systému. Podávat žádosti
o vydání občanského průkazu a cestovního pasu a předávat vyrobené
doklady bude možné na obecních úřadech obcí srozšířenou působností nejpozději do 23. 12. 2015 včetně. V době
odstávky bude možné požádat ovydání občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů s dobou platnosti
1 měsíc, za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek.

ní rodin. S Koncepcí rodinné politiky
města Znojma na období 2016–2019
je možné se blíže seznámit na webovém portálu města Znojma www.znojmocity.cz nebo na prosincové
konferenci na téma Rodinná politika
jako příležitost, která se uskuteční
v Louckém klášteře.
Pro rok 2016 připravujeme širokou nabídku akcí a budeme rádi, když
tuto nabídku využijete. Podrobné
informace budou zveřejňovány na
www.znojmocity.cz a na propagačních
materiálech.
Lucie Rocková

■ Jubilantka Marie Kotenová ze Znojma oslavila v neuvěřitelné kondici 100. narozeniny.
K životnímu jubileu ji přišel poblahopřát jménem vedení města Znojma popřát místostarosta
Jan Blaha (na snímku vlevo) a jménem Okresní správy sociálního zabezpečení Znojmo její
ředitel Radoslav Kraus. K přání všeho nejlepšího, zejména pevného zdraví, se připojujeme.
lp, foto: zp

Informační centrum VOC Znojmo
ve Vlkově věži zakončilo třetí sezonu
provozu. Od dubna 2013, kdy se zrekonstruovaná věž poprvé otevřela veřejnosti, na ni vystoupalo přes 8 200 lidí.
Informovat se o aktuálních otevřených
sklepích či o vinařských akcích v okolí
přišlo bezpočet návštěvníků. Po létech
v ústraní tak nepřehlédnutelná památka
Znojma dostala nový rozměr. Ve Vlkově
věži nacházejí informace především
milovníci vinařské turistiky, kteří zavítají na Znojemsko. V infocentru VOC
navíc najdou speciální vinný bar, který
je v Česku spíše vzácností.
lp

Než je našli, natrhali třináct tisíc map
Společná propagace památek Znojemska
a Podyjí má ohlas
Již více než třináct tisíc turistů
si letos vyzvedlo trhací mapy, které
propagují desítky historických
a kulturních objektů a přírodních
atraktivit v oblasti Znojemska a Podyjí.
Mapy vznikly ze spolupráce mezi
Jihomoravským krajem, Národním
památkovým ústavem, Jihomoravským muzeem ve Znojmě, Správou

Národního parku Podyjí a společností
Znovín Znojmo. Krajská rada proto
podpořila další spolupráci těchto subjektů při tvorbě turistické mapy Cestou památek Znojemska a Podyjí.
Cílem nové mapy je zviditelnit půvab
údolí Dyje od Znojma do Uherčic
včetně významných památek a přírodních atraktivit.
Mapa slouží nejen jako pomůcka

při orientaci v krajině, ale současně
návštěvníky motivuje k účasti v soutěži.
Jak konstatoval krajský radní pro
kulturu Jiří Němec, návštěvníci památek nerozlišují, kdo uvedené památky
vlastní, takže je potřebná společná propagace těchto památek. „O takovou propagaci je zájem. Nejméně pět objektů
uvedených na nové mapě, kde soutěžící
dostanou potvrzení do karty návštěvníka a budou zařazeni do slosování,
navštívilo do konce srpna více než tři
sta turistů,“ řekl Němec.
lp

Inzerce práce
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Kolumbus našel nabídky za vás

jednotlivým inzerátům i rozšířenou nabídku najdete na www.znojmokolumbus.cz. V případě
zájmu o danou pozici kontaktujte přímo zaměstnavatele, který je uveden v inzerátu. Městský úřad práci
nezprostředkovává, pouze uveřejňuje prostřednictvím Znojemských LISTŮ volná pracovní místa.

Jak získat zaměstnání? Pomůže vám
poradkyně. Zdarma
V otázkách týkajících se vašeho pracovního uplatnění, ztráty zaměstnání
nebo hledání nového profesního směru se obraťte na poradkyni Centra
vzdělávání všem a domluvte si osobní bezplatnou konzultaci.
Pomoci si sám nebo mít k ruce odbornou radu je pořádný rozdíl. Kontaktujte pro cenné rady Kateřinu Geislerovou telefonicky na čísle 727 969 592,
nebo pište na znojmo@vzdelavanivsem.cz. Více informací naleznete na webu
www.vzdelavanivsem.cz/karierove-poradenstvi/znojmo. Centrum vzdělávání
všem – kariérové poradenství zdarma, databáze kurzů a rekvalifikací
www.vzdelavanivsem.cz. Administrativní centrum Vídeňská třída 25, Znojmo.

PRÁCE V ČESKU
Břežanská dopravní společnost, s. r. o.
se sídlem v Božicích
přijme na hlavní pracovní poměr
ÚČETNÍ pro kompletní vedení

podvojného účetnictví v organizaci,
včetně mezd.
Praxe vítána, není však podmínkou.
Nástup možný ihned.
Životopis posílejte na bds@centrum.cz,
kontakt: 737 260 971

HAAS PROFILE s. r. o. ve ZNOJMĚ
nabízí pracovní místa

• SVÁŘEČ OCELI
• OBSLUHA CNC STROJŮ TRUMPF – zpracování plechů na strojích Trumpf
• OBSLUHA OHRAŇOVACÍCH LISŮ, VYSEKÁVACÍCH STROJŮ A LASERŮ
• SEŘIZOVAČ LISU
• OPERÁTOR LISU
• NÁSTROJAŘ
• OBRÁBĚČ KOVŮ
• OPERÁTOR BODOVÉHO SVAŘOVÁNÍ
• PRACOVNÍK ÚDRŽBY – ELEKTROMECHANIK
• PRACOVNÍK EXPEDICE – OBSLUHA MANIPULAČNÍ TECHNIKY
Nabízíme: prac. poměr na dobu neurčitou, podporu ubytování, stravenky, pětitýdenní dovolenou.
Praxe na všech pozicích vítána, není však podmínkou. Uvítáme i absolventy a zájemce o rekvalifikaci. Nástup možný ihned.

PRÁCE V RAKOUSKU

Mzda dle KS 1.400,45 EUR/měs. brutto.

Pracovník ve skladu
Lagerarbeiter
Randstad Austria GmbH
Mödling
caroline.camariotis.77340.6163@rand
stadat.aplitrak.com
Úvazek na 32 hod., po–pá 7.00–15.30,
občas sobota do 14 h.

Zedník
Maurer
Wittmann Ges.m.b.H.
Neulengbach
+43/2772/52313 Ing. Wittmann
Plný úvazek, nástup ihned, krátký/dlouhý týden.
Mzda dle KS od 13,17 EUR/hod. brutto

Obsluha a úklidové práce
Allroundkraf - Raumpfleger
AMS Schrattenthal
sfu.hollabrunn@ams.at
Úvazek na 20–30 hod., mzda dle zkušeností a kvalifikace.

Pracovník exportního oddělení s ČJ
Exportsachbearbeiter m. Tschechischkenntnisse
ISG Personalmanagement GmbH severní Vídeň
bewerbung.stefanowski@isg.com
+43 1 512 35 05-34 Mag. Renate Stefanowski
Zpracování zakázek od nabídky až po fakturaci, práce v SAP, koordinace termínů, celní
řízení, reklamace, dokumentace, korespondence, kontakt se zákazníky. Mzda dle KS
min. 2.315,- EUR/měs. brutto + benefity.

Pekařský pomocník
Bäckerhilfskraft
Bucher e.U. Eggenburg
office@bucher.co.at
Pracovní doba dohodou – plný úvazek.

Firma FRIGOMONT a.s.,
hledá spolupracovníky v těchto profesích:

• MISTR VE VÝROBĚ
• OBSLUHA, PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJŮ
– vláknový laser, frézy, lisy, vypěňovací zařízení, ohýbačky plechů

• PŘÍPRAVÁŘ STAVEBNÍCH PRACÍ
• ROZPOČTÁŘ STAVEBNÍCH PRACÍ
• STAVBYVEDOUCÍ
Požadavek dosažené vzdělání v oboru, praxe u všech pozic vítána.

• ASISTENTKA JEDNATELE
• PRODEJCE – OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY
• PROJEKTOVÝ MANAGER
Nabízíme: hl. prac. poměr, stravenky, pětitýdenní dovolenou. Nástup možný ihned. Nutná velmi
dobrá znalost angličtiny nebo němčiny – minimálně úroveň B2.

• INŽENÝR PRO STROJÍRENSKOU VÝROBU:
• TECHNIK
• TECHNOLOG
• KONSTRUKTÉR
• PROCESNÍ INŽENÝR
• ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍK VÝROBY
Požadujeme znalost: materiálů, výrobních technologií – zejména svařování a lisování, metod
obrábění a povrchové úpravy kovů, stavby a provozu strojů, strojních součástí, výpočetní techniky.
Nabízíme: práci v odděleních technologie, přípravy výroby, konstrukce, kvality, plánování výroby, zpracování plechů.
Praxe vítána, není podmínkou. Rádi uvítáme i absolventy. Nástup možný ihned.
Životopis posílejte na adresu:
e-mail: jobs@haasmetal.com
Haas Profile s. r. o., Vranovská 358/1, 669 04 Znojmo – Přímětice
Kontakt: + 420 737 747 194

Kontakt:
FRIGOMONT a.s., odštěpný závod,
Borek 40, 380 01 Dačice
Ing. František Habr, tel. 384 420 415, mobil 724 839 552
e‐mail: frantisek.habr@frigomont.cz
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Mezi české čerty vtrhnou
děsiví krampusové
Poprvé se na znojemském mikuláši vedle trochu poťouchlých českých čertů objeví hrůzostrašní
rakouští krampus čerti.
Nebojácné děti – doporučujeme
spíše staršího věku – si je budou moci
prohlédnout 4. prosince od 17.00
hodin v centru města. Pekelné rejdy
budou provádět na Horním a Masarykově náměstí i v Obrokové ulici.
Krampus (krampas – něco neživého,
pozn red.) je strašidlo, které chodí po
horských vesnicích a městech od listopadu až do ledna. Starověká tradice
krampusů vznikla v rakouských
Alpách a postupně se rozšířila do
Německa, Slovinska, Maďarska, severní Itálie a Chorvatska. Každý krampus

má mít kravský ocas, někdy i řetěz,
vrbové proutky na šlehání a kolem
pasu připevněný kravský zvon. Hlasitým zvoněním zahání zlé lidi a v nůši
na zádech má nosit zlobivé děti.
U nás se děti těší na laskavého
Mikuláše, anděla a chlupaté čertisko.
Potkat je mohou v ulicích Znojma
v sobotu 5. prosince. Od 16.00 hodin
začne na Horním náměstí mikulášské
pásmo Advent očima dětí. Společně
je připravilo Středisko volného času
a Znojemská Beseda. Na rohu ulic Velká Mikulášská a Zelenářská bude zase
Pekelná sešlost, aby si na své přišli
všichni, kteří mají rádi české čerty
a jejich kyselým zelím podpořené čertovské škleby.
lp
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Ježíškův Garage Design
míří do centra
Poprvé se lidem představí Ježíškův Garage Design. V centru Znojma
nabídne 4. a 5. prosince originální
dárky pod stromeček, ale i možnost
darovat kostní dřeň.
Po třech úspěšných jarních ročnících
Garage Designu se letos organizátoři pustili
také do zimní varianty. Z bývalých garáží
pivovaru se přesunuli na Obrokovou ulici
13. Návštěvníci zde najdou známé i nové
tváře. Do Znojma zavítá 22 designérských
značek zČeska iSlovenska. Ježíškův Garage
Design dá prostor tvořit i vám. A pozor –
tvořivé dílny nejsou jen pro děti! Od nákupů se pak můžete odreagovat v Hospůdce
Na Věčnosti. V pátek při koncertu kapely
Sundays on Clarendon Road a v sobotu to
můžete roztančit na Mikulášském večírku
s DJs Bedřichem a Norbertem, které na
percussion doprovodí Lukáš Krejčí. „Vítaní
jste všichni! Přijďte si vybrat originální dárky nebo se jen inspirovat a přitom si dát
dobrou kávu a zakousnout netradiční

vánoční cukroví od Veg8Café,“ zve Andrea
Krejčí, členka organizačního týmu. Její
kolegyně Lenka Lovicarová dodává: „Velkou radost máme ztoho, že Ježíškův Garage
Design může podpořit tak důležitou věc
jakou je dárcovství kostní dřeně!“ Ježíškův
Garage Design pořádá spolek Umění do
Znojma ve spolupráci se Znojemskou Besedou.
lp

Program:
PÁTEK 4. 12.
12.00–19.00 Market originální autorské
tvorby
21.00 Koncert Sundays on Clarendon Road
v Hospůdce Na Věčnosti
SOBOTA 5. 12.
10.00–19.00 Market originální autorské
tvorby
21.00 Mikulášský GD večírek v Hospůdce
Na Věčnosti – DJs Bedřich a Norbert +
percussion Lukáš Krejčí

Za dřeň kostní dostanete vývar z kostí

■ Každá maska krampuse je ručně vyřezaná ze dřeva a malovaná. Rohy jsou z muflonů,
beranů, kamzíků a koz. Kožichy jsou ušity z kůže horských koz nebo ovcí. Foto: Libor Duchoň

Aktivně podpořit dárcovství kostní
dřeně se rozhodli organizátoři Ježíškova Garage Designu. Pomohou tím
lidem, pro které je darování vzácné
tekutiny doslova otázkou života asmrti.
Inspirací jim byl příběh malého
chlapce ze Znojma, kterému darovaná
kostní dřeň zachránila život. Ježíškův
Garage Design na Obrokové ulici bude
4. a5. prosince místem, kde můžete získat
veškeré informace o dárcovství kostní
dřeně, vyplnit přihlášku do registru dárců

a nechat si odebrat od zdravotníků ze
znojemské transfúzní stanice vzorek
krve, který je ke vstupu do registru
potřebný.
Organizátoři věří, že každého, kdo
do registru vstoupí, zahřeje nejen dobrý
pocit z velké pomoci, ale i poctivý vývar
z kostí ze znojemského podniku Chez
Martine (pro vegetariány – zeleninový
vývar s kostivalem). Pojďme v předvánočním čase dárky nejen nakupovat, ale
ten nejvzácnější také sami darovat! lp

Rozsvěcování
vánočních stromů

ZIMNÍ KINO – program

Dárkování najdete na Zelenářské

Horní náměstí

Pondělí 30. 11. 17.00 Mramotice
18.00 Načeratice
Úterý 1. 12.
17.00 Hradiště
18.00 Kasárna
Středa 2. 12. 16.00 Středisko
volného času
Znojmo (dříve DDM)
17.00 Přímětice –
ves, 18.30 Přímětice
– sídliště
Čtvrtek 3. 12. 17.00 Konice
18.00 Popice
Pátek 4. 12.
17.00 Oblekovice
18.00 Derflice

2. 12. LÁSKA NEBESKÁ –
slavná americká
romance (17.00)
6. 12. S ČERTY NEJSOU ŽERTY
– česká pohádka (17.30)
13. 12. ANDĚL PÁNĚ –
novodobá vánoční
klasika (17.15)
16. 12. ŠÍLENĚ SMUTNÁ
PRINCEZNA – kultovní
česká pohádka (17.00)
20. 12. LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ –
americký animák nejen
pro nejmenší (17.15)

Další ročník vánočního Dárkování
nabídne 4. a 5. prosince bohatý program, ve kterém si budete moci nakoupit dárky, vyzkoušet sklářské řemeslo

i pomoci. Ulička za obchodním domem
Dyje druhým propojí Ježíškův Garage
Design na Obrokové ulici a Dárkování
na Zelenářské ulici.
lp

PÁTEK 4. 12.
12.00–19.00
– ukázky práce sklářů z Florianovy huti
s možností si sklářské řemeslo vyzkoušet
– originální řemeslné dárky – ručně dělaná
čokoláda
– prezentace Nadace pro transplantace kostní
dřeně
19.30–20.30 Na Vlnách – akustický koncert
Ondřeje Smeykala (didgeridoo) aJaroslava
Mugrauera (bicí, kora)

SOBOTA 5. 12.
10.00–19.00
– ukázky práce sklářů z Florianovy huti
s možností si sklářské řemeslo vyzkoušet
– originální řemeslné dárky – ručně dělaná
čokoláda
– prezentace Nadace pro transplantace kostní
dřeně
14.00 dětská Cimbálová muzika ZŠ Pražská
19.30–20.30 Marie Kuchynková – recitál
znojemské písničkářky

Advent
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY POMÁHAJÍ VŠEM Schizofrenie je duševní
nemoc, se kterou se dá žít
Klub Coolna – nízkoprahové
řadě úspěšných programů pro lidi
Psycholog Jiří Šupa a sociální pras duševním onemocněním. Přednáška
covnice Marie Mlátilíková- Krištofová
zařízení pro děti a mládež
je určena pro odborníky, rodinné příz brněnského Sdružení Práh budou
Co je nízkoprahový klub?
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež (dále NZDM) poskytují
ambulantní případně terénní formu
pomoci dětem a mladistvým, kteří jsou
v nepříznivé životní situaci, nebo jim
tato situace hrozí.
Typický uživatel tráví svůj volný čas
pasivně tj. touláním po ulici, či jinak
neorganizovaně a většinou nevyhledává
formu institucionalizované pomoci
a péče.
Zásadní význam NZDM spočívá
v poskytování sociální služby a poradenství tj. navázání a udržování kontaktu, poskytování informací, odborná
pomoc, podpora a vytváření podmínek
pro sociální začlenění a pozitivní změnu
ve způsobu života. Ve spolupráci s uživateli se snažíme předcházet nebo snižovat sociální a zdravotní rizika
související se způsobem jejich života
a vytvářet podmínky k řešení jejich
nepříznivé sociální situace.
NZDM nabízejí mnoho programů
a vybavení: preventivní programy, promítání filmů na přání, stolní fotbal, stolní hry, zapůjčení sportovního vybavení
a mnohé další.
NZDM vytvářejí pro děti chráněný
prostor bez drog a alkoholu. Mládež je
během pobytu v klubech chráněna
a současně pod „dozorem“ zkušených
a školených pracovníků. V každém klu-

bu rovněž platí přesná pravidla, díky
kterým je zajištěno bezpečné a důstojného prostředí.

Kdo je streetworker?
Streetworker je sociální pracovník,
jehož kanceláří je přirozené prostředí
klientů – ulice, parky, kluby, herny,
nádraží aj. Jeho úkolem je vyhledávat
a kontaktovat skupiny a jednotlivce,
kteří jsou ohroženi negativními sociálními jevy a nabídnout jim pomoc –
(např. doprovod na úřady, zprostředkování další odborné pomoci), nebo
asistenci při realizaci jejich vlastních
nápadů a akcí.

Na Znojemsku poskytuje tuto sociální
službu:
Oblastní charita Znojmo – Klub
Coolna Znojmo (nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež)
Klub Coolna poskytuje ambulantní
i terénní formu pomoci lidem ve věku
11 až 26 let.
Adresa: Masarykovo nám. 21,
Znojmo.
Telefon: 739 389 275, e-mail:
coolna@znojmo.charita.cz,
web: www.znojmo.charita.cz,
www.klubcoolna.cz.
Působnost v rámci terénní práce:
lokality Znojemska včetně terénní
maringotky na Holandské ulici.
lr

přednášet ve Znojmě o schizofrenii.
Posluchače čeká přednáška o lidech
se schizofrenií a poruchách nálad
(mánie, deprese). Obsah přednášky se
zaměří na možnosti odborné péče, i na
podporu ze strany blízkých osob. Oba
přednášející se lidem s duševní nemocí
aktivně věnují a v Brně se podílejí na

slušníky i širokou veřejnost. Přednáška
s diskuzí bude 9. prosince od 16.00 hodin v sále znojemské knihovny na
Zámečnické ulici.
Vstup je bezplatný. Případné další
informace získáte u Jiřího Šupy, e-mail:
jiri.supa@prah-brno.cz,
telefon
607 756 729.
lp

Škola Mládeže zve k návštěvě nejen kavárny
Den otevřených dveří na Základní škole Mládeže ve Znojmě si můžete užít 1. prosince. Od 8.00 do 12.35
bude možnost podívat se do výuky
a od 15.30 do 17.30 budou pro zájem-

ce připraveny vánoční dílny, zápis
nanečisto, anglicko-německá kavárna, vystoupení Dyjavánku a taneční
country skupiny Zuzana a mnoho
dalších aktivit.
lp

Nová informatika
na Pražské

Vánoce na
Přímětické se blíží

Základní škola Pražská má novou
počítačovou učebnu.
Žáci dostali nový nábytek i třicet
počítačů. Škola k vybudování speciální
učebny použila, vedle prostředků od
města Znojma, peněžních darů od
rodičů. Ředitel školy Pavel Trulík všem
za finanční podporu poděkoval. Počítače na Pražské pomáhají i při výuce
jiných předmětů. Škole se tak daří připravit počítačově gramotné absolventy.
lp

Tradičně zajímavě pojatá Vánoční
výstava střední školy na Přímětické
ulici je vždy velkou pastvou pro oči
i chuťové pohárky návštěvníků.
Již ve čtvrtek 3. prosince si budou
moci prohlédnout vánočně vyzdobené
prostory školy a ochutnat některé
z cukrářských výrobků. Výstava
odborných dovedností žáků skýtá zajímavé inspirace. Zájemci si budou moci
zakoupit i drobné dárky. Výstava je od
8.00 do 17.00 hodin.
lp

Město Znojmo, Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, pořádá

Mikulášskou besídku
pro romské děti ve věku 4–10 let
dne 3. 12. 2015 od 14.00–17.00 hod.
v sále Agrodomu, Dvořákova 21, Znojmo

PROGRAM:
14.00 hod. zahájení a vystoupení dětského hudebního souboru
ZŠ ul. Mládeže Znojmo, příspěvková organizace
14.30 hod. pohybové a vědomostní aktivity
15.45 hod. taneční vystoupení dětí ze Střediska volného času Znojmo,
příspěvková organizace
16.00 hod. volný taneční program s předáváním mikulášské nadílky
Akce je financována z programu
Podpora terénní práce ze státního rozpočtu na rok 2015
a z finančních prostředků města Znojma.

Tereza nabízí podporu bitým
a týraným
Již od začátku roku se pracovnice
charitativní služby Tereza snaží opodporu azlepšení životní situace lidí, kteří
jsou ohroženi domácím násilím včetně
jejich dětí s ohledem na posílení lidských
práv.
V projektu s názvem Vaše šance
nabízí Tereza krizovou pomoc, individuální poradenství, odborné sociální
poradenství, psychologické poradenství,
právní poradenství, dluhové poradenství,
primární prevenci na školách adalší aktivity.
Některou z forem pomoci využilo již
dvaapadesát osob. „Proškolili jsme 207
žáků a studentů na pěti školách na Znojemsku aMoravskokrumlovsku. Ve spolupráci se školou reálné sebeobrany jsme
natočili šest videonahrávek, které slouží
jako pomůcka při preventivních přednáškách i jako doplňující a ilustrativní
materiál při konzultacích s uživateli.

Videonahrávky jsou umístěny také na
kanálu YouTube a tak si je může pustit
každý zájemce,“ vyjmenovala Radka Sovjáková, pracovnice Oblastní charity Znojmo, pod kterou služba Tereza patří.
Velký ohlas měl vzáří již druhý seminář sebeobrany idruhá výstava fotografií
na SOU a SOŠ Přímětická ve Znojmě na
téma Domácí násilí. Na výstavu i nyní
navazují další preventivní přednášky
a diskuse. „Podle posledního výzkumu
Agentury Evropské unie pro základní
práva zažilo domácí násilí dvaatřicet procent českých žen nebo bylo jeho svědky.
Proto podporujeme projekt Vaše šance,
který řeší všechny aspekty tohoto problému na Znojemsku,“ zdůraznila Barbora
Hořavová z Nadace Open Society Fund
Praha, která projekt z programu Dejme
(že)nám šanci finančně podpořila. Projekt Vaše šance je financován z Norských
fondů.
lp
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Po dobrých baristech je sháňka

Hrozen ocenil kuchaře z Dvořákovy

Střední škola na Přímětické ulici
vychovává nejen sommeliéry, ale
také baristy – specialisty na přípravu
kávy.
Trendem posledních let je požadavek stále náročnějších zákazníků po kvalitní dobře připravené kávě. Mladí baristé
se proto pravidelně zúčastňují praktických kurzů pořádaných školou, které
jim pomáhají získané zkušenosti z učebnic uvést do praxe a zdokonalovat se v ní.
Škola na Přímětické ulici má velice dobré
podmínky k výuce budoucího baristy.
Ti se učí na dvou profesionálních kávovarech a mlýncích, které jsou součástí
kvalitně vybavené učebny.
Zatím poslední základní baristický
kurz, který na škole zorganizovali, přiblížil svět kávy třinácti začínajícím baristům. V teoretické části se seznámili
s historií kávy, pěstováním a zpracováním, způsobem skladování a pražením.
V praktické části se naučili pracovat
s profesionálním vybavením k přípravě
kávy. Kurz zakončili náročnou zkouškou.
„Cílem každého našeho kurzu je připravit dokonalé a samostatné odborníky,
kteří budou ovládat přípravu zdravé kávy
a mít vztah k práci s kávou a tím přinesou

v celostátní konkurenci výborná zkušeZnojemskou pečeni, soutěžního
nost a věřím, že skvělý výsledek je pro
týmu žáků znojemské SOŠ na Dvořáně motivací do dalšího ročníku Znojemkově ulici, ohodnotila odborná komiské pečeně 2016,“ dodal ředitel školy
se festivalu Znojemský hrozen 2015
Josef Brouček.
lp
jako třetí nejlepší.
Soutěže Znojemská
pečeně 2015 a Okurkový
salát 2015, která je každoročně součástí festivalu, se
letos zúčastnilo devět týmů
mladých kuchařů do 18 let.
Jejich úkolem bylo připravit
deset degustačních porcí
teplého pokrmu s přílohou
podle vlastního receptu
a okurkového salátu v časovém limitu 150 minut.
„Náš úspěšný tým byl
složený z žákyň 2. ročníku
oboru kuchař-číšník Terezie Švecové a Zdeny Rojíkové a žáka 3. ročníku
Marka Heimlicha. Vedle
třetího místa dostali také
ocenění za nejlepší vizuální
provedení ze všech vytvořených produktů,“ uvedla
pedagožka Marie Mrňová. ■ Úspěšný tým při práci na soutěžním pokrmu.
„Pro žáky byla soutěž
Foto: Marie Mrňová

■ Baristka Andrea Jančíková učí své svěřence jak udělat dobré espresso či správně
napěnit mléko.
Foto: Archiv školy

svému budoucímu zaměstnavateli spokojené vracející se zákazníky. Barista,
který dobře ovládá své řemeslo, je určitě
lépe ohodnocen než zmatený číšník či
brigádník,“ říká baristka Andrea Jančíková.
Studenti se mohou ale dále zdokonalovat ve školní kavárně, odborném
kroužku či při výuce předmětu Baristika,
který je zařazen ve druhém ročníku oboru Hotelnictví a turismus. Jistotu při pozdějším hledání zaměstnání mají
v jednom – po vyškolených baristech
sahají stále častěji provozovatelé hotelů,
restaurací a kaváren u nás i ve světě. lp

Přímětická nabízí vzdělání zdarma
Střední škola na Přímětické ulici – SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo – zve
17. prosince žáky 8. a 9. ročníků na
akci Řemeslo má budoucnost.
V prostorách školy od 9.00 do
13.00 hodin dostanou zájemci možnost prakticky si vyzkoušet různé

obory, které škola nabízí. Zdarma
mohou získat vzdělání učni oboru
automechanik, kuchař-číšník, prodavač a truhlář, kteří budou 1. 9. 2016
přijati do prvního ročníku oboru.
Absenci platby školného zavedla
střední škola jako novinku.
lp

Zuzana přivezla mistrovský hattrick
některé tanečníky bylo mistrovství hezZnojemská Taneční country skukým rozloučením s úspěšnou taneční
pina Zuzana jako jediná z Česka
kariérou a dlouholetým působením ve
reprezentovala republiku i město
skupině.
lp
Znojmo na 15. mistrovství Slovenska
v country tancích.
Do Košic odjeli tanečnice a tanečníci díky podpoře města. A ostudu mu
rozhodně neudělali.
Domů si přivezli
mistrovský hattrick – zlato,
stříbro i bronz.
V kategorii western
mladší s choreografií Bez
kovboje zvítězili a ve stejné
kategorii si s choreografií
Mejdan vytancovali ještě
3. místo.
Na úspěch mladších
navázali starší tanečníci, ■ Úspěšnou taneční skupinu při Základní škole Mládeže
když s choreografií Rozluč- již dvanáct let vede Ivona Křivanová a Jiří Blažek. Oba na
ková získali stříbro. Pro snímku se svými svěřenci.
Foto: TCS Zuzana

Živé květy Vánoc najdete na Dvořákově
Studenti SOŠ na Dvořákově ulici
připravili pro veřejnost výstavu Živé
květy o Vánocích.
Výstava, jejímž hlavním mottem
jsou vánoční vazby s různými živými
květy, bude otevřena od 15. do 21. prosince, vždy od 8.00 do 16.00 hodin.
Návštěvníci uvidí také cukrářské,

pekařské a kuchařské výrobky a ukázky
balení dárků. Inspirací na netradiční
dárek mohou být drobné kovářské
výrobky žáků školy, ale nejen tyto.
Součástí výstavy bude po dva dny
(15. a 16.12.) prodej dalších výrobků,
připravených z rukou zručných studentů.
lp

Kris

Věk: 2 roky
Plemeno: kříženec pudla
Kris má rád společnost, s jinými psy se snese velmi dobře a je možné ho zařadit
i do smečky. Je velice poslušný. Je vhodný do rodinného domu se zahradou,
potřebuje pohyb. Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz

12

Společnost

VZALI SE
&
&
&
&
&
&
&

Michaela Šuléřová (Znojmo)
Tomáš Petrašovič (Znojmo)
Pavla Vybíralová (Žerůtky)
Radek Stehlík (Dobšice)
Jaroslava Kolářová (Dobšice)
Václav Dohnal (Dobšice)
Snizhana Chopyk (Hnanice)
Jakub Kostrhoun (Znojmo)
Jarmila Melišíková (Dyjákovičky)
Vladimír Večeřa (Dyjákovičky)
Tereza Vejlupková (Znojmo)
Václav Venský (Znojmo)
Marie Nováková (Hl. Mašůvky)
Jan Pokorný (Únanov)

Plavání
ve Znojmě
Městské lázně, www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne, tel.: 515 224 401. Vstupné:
bazén 35 Kč/hod., permanentka 300 Kč/
/10 vstupů, sauna 85 Kč/2 hod., permanentka 320 Kč/4 vstupy, solárium 4 Kč/min.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST V PROSINCI
Pondělí
18.00–20.00
Úterý
18.00–21.00
Středa
18.00–21.00
Čtvrtek
18.00–21.00
Pátek
18.00–20.00
Sobota
10.00–18.00
Neděle
10.00–16.00
23. 11. 2015–25. 1. 2016 bude pro veřejnost také Po 10.00–13.00.
POZOR! Sledujte webové stránky.
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Ochutnejte novou restauraci Panorama
v elegantním Boutique Hotelu Kateřina
Přemýšlíte, kam jít na dobrý
oběd, večeři s přáteli nebo hledáte
exkluzivní ubytování pro vaši vzácnou návštěvu? Pak vězte, že v srdci
Znojma vyrostl elegantní Boutique
Hotel Kateřina s hotelovou restaurací Panorama.
Náš nedávno zrekonstruovaný
hotel i restauraci najdete v půvabné vile
v ulici Na Valech. Navštívíte-li nás, čeká
vás srdečné přijetí s profesionálním
přístupem a prioritou maximálně spokojeného hosta, luxusní pohodlí, nádherné výhledy do přírody a výborná
gastronomie.
V kuchyni dbáme na to, aby každý
pokrm byl vždy připraven z čerstvých
surovin. A chutné obědové menu u nás
pořídíte již za necelou stokorunu
(89 Kč)! Navíc pro vás máme hned dvě
různá místa, kde můžete potěšit své
chuťové pohárky. Pokrmy vám vstřícný
personál naservíruje v příjemném prostředí restaurace s krbem. Dáváte-li
přednost otevřenému prostoru, budete
si moci již letos na Vánoce vychutnat
naše speciality na terase s celoročním
provozem. V zimě vás bude chránit teplo a v horkém létě osvěží jemný vodní
pel. Nádherný výhled na zeleň Národního parku Podyjí, který z terasy již od

■ Boutique Hotel Kateřina svou atmosférou obohatí váš významný den.

poloviny prosince uvidíte, umocní šálek
lahodné kávy a především sklenky
některého z vyhlášených znojemských
vín. V bohaté nabídce najdete i špičková
vína zahraniční provenience zastoupené Francií, Španělskem, Rakouskem
a Itálií.
Plánujete-li malou svatbu nebo očekáváte-li vaše vzácné přátele, rádi je při-

Plavání
v Příměticích
Plavání v bazénu se slanou vodou a vířivkou při ZŠ a MŠ Prokopa Diviše Znojmo-Přímětice. Info na www.zsprim.cz.
Vstupné na 1 hodinu: děti do věku mateřské školy ZDARMA, děti do věku základní
školy 40 Kč, ostatní osoby 60 Kč, zvýhodněná vstupenka na 12 vstupů 600 Kč.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Pátek
18.00–20.00
Sobota
9.00–12.00, 15.00–20.00
Neděle
9.00–12.00
SAUNA PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Sobota
18.00–20.00
Nutná objednávka: tel. 515 211 027
e-mail: bazen@zsprim.cz
Cena 2 hod. 400 Kč/max. 6 osob.
INZERCE

Koupíme ornou půdu.
Platba při podpisu kupní
smlouvy.
Cena až 25 Kč za m2.

Telefon 602 223 027.

■ V restauraci Panorama pro vás připraví chutné pokrmy.

vítáme mezi své hosty. Starat se o ně
budeme s maximální péčí. K dispozici
nám k tomu bude nejen zmíněná kvalitní kuchyně, ale také osm luxusně zařízených pokojů s vysokým komfortem,
službami a hotelovým servisem. Naše
wellness s moderní saunou a vířivkou
nejvyšší kvality poskytuje příjemnou
intimitu soukromí pro dva. A k jeho
návštěvě nemusíte být ani hotelovými
hosty! Ve wellness vám na vaše přání
rádi navodíme romantickou atmosféru
pomocí svíček, hudby, sklenky sektu či
misky ovoce.
Celý hotel a restaurace jsou nekuřácké a bonusem je parkování zdarma
pod dohledem kamer přímo v areálu
hotelu. Připravená máme místa i pro
motocykly a kola.
Věříme, že výběr Boutique Hotelu
Kateřina i restaurace Panorama bude
vaší ideální volbou pro sjednání pracovní schůzky, k prožití romantického
večera, ale také ke klidnému odpočinku
při dobrém obědě na krásném místě.
PI
Fotogalerii a informace najdete
také na www.hotelkaterina.cz

Baltazar vítá vaše oblečení, lůžkoviny i hračky
Českobratrská církev evangelická
pořádá na své faře 11. prosince sbírku
pro Baltazar. Darovat můžete vyřazené šatstvo, lůžkoviny, záclony, závěsy,
utěrky, ručníky, kabelky, boty, domácí
potřeby, knihy i dětské hračky.
Dary od dobrých lidí doplní
obchod Chráněných dílen Znojmo Baltazar, kde jeho pracovníci vše roztřídí
a posléze prodají za symbolickou cenu.
Kupujícími jsou ponejvíce lidé ze sociál-

Obchod Chráněných dílen
Znojmo Baltazar najdete
na Divišově náměstí.
Dary přijímají celoročně.
ně slabších vrstev. Navíc účastí na sbírce
podpoříte devět pracovních míst osob
se zdravotním postižením, které v Baltazaru pracují.
Roztříděním a opakovaným využi-

tím darovaných věcí se také šetří životní
prostředí. Máte-li doma zachovalé oblečení, které už nenosíte a věci, co pro vás
dosloužily, můžete je věnovat potřebným.
Čisté a nepoškozené, zabalené
v pytlích je lze přinést 11. prosince od
12.00 do 19.00 hodin na faru Českobratrské církve evangelické (Rudoleckého 15, Znojmo – vchod z Bezručovy
ulice).
lp
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Park je prioritou radnice. Zejména kvůli bezpečnosti
maximální počet stávajících zdravých
roku, byly asanovány nemocné a staré
parku. Více informací o plánované reviProjekt revitalizace parku je jedstromů. Při poslední asanaci stromů
stromy v Horním parku. Nyní je plán
talizaci přineseme v dalším vydání Znonou z priorit znojemské radnice, která
v parku, která proběhla na jaře letošního
pokračovat právě revitalizací Dolního
jemských LISTŮ.
zp
považuje znojemský park za jeden
z klenotů města. Projekt revitalizace byl dlouhodobě
a pečlivě připravován a je
s ohledem na vysokou senzitivitu k životnímu prostředí
rozložen do několika etap
a do téměř deseti let.
Veřejnosti byl kompletně
představen v roce 2013, kdy se
představil celý projekt i detailní
revitalizace Střední části parku,
která se realizovala jako první.
V roce 2014 jsme veřejnosti
detailně představili revitalizaci
části Dolního parku.
V příštím roce budeme
podle plánu pokračovat v další
fázi revitalizace, a to další částí
Dolního parku. Stejně jako
v případě již dokončených částí
proběhne v Dolním parku kromě jiného také obměna neperspektivních stromů.
K obměně bude přistoupeno s ohledem na bezpečnost,
resp. zachování charakteru
parku, přičemž je prioritou ■ Na první pohled vypadaly tyto stromy v parku úplně normálně, ale dendrologové odhalili, že uvnitř jsou vážně nemocné a ohrožují kolemradnice ponechat v parku jdoucí.
Foto: Archiv ZL

Opozice proti kácení
Názor zastupitele: Podpořte petici za záchranu vzrostlého městského parku
V pondělí 9. listopadu odpoledne
proběhla ve Znojmě neobvyklá věc.
Demonstrace! Spolky Za Znojmo
přívětivější, Občané pro Znojmo
a Okrašlovací spolek totiž chtějí znojemskou veřejnost naléhavě upozornit
na to, že vedení radnice chce v roce 2016
formou plošného kácení revitalizovat
další část Městského parku.

Revitalizace je nutná, ne ale likvidace!
Jsou to naše spolky, které již přes
deset let upozorňují na absenci pravidelné údržby a péče o stromy a celkově
zanedbaný stav Městského parku, kdysi
rodinného stříbra města Znojma. Jenže
ona revitalizace, česky „znovuoživení“,
se poněkud zvrtla v substituci, tedy
„nahrazování“. Jak jsme byli na sklonku
roku 2012 a na jaře 2013 všichni svědky,
Střední park u gymnázia fakticky zmizel
a byl nahrazen zcela novým parkem.
V roce 2014 byla revitalizována část
Dolního parku při Čermákově ulici,
kde podstatná část stromů naštěstí zůstala zachována. Přesto se tento projekt
neobešel bez zbytečných a hlavně předražených stavebních zásahů (zboření

a znovupostavení ohradní zídky do ulice, megalomansky pojatá rekonstrukce
kašny, zbytečná a nepohodlná kamenná
dlažba atd.).

te si v horkých dnech šli odpočinout.
A kvůli plošné výměně starých stromů
za mladé tak tomu bude ještě minimálně
deset až patnáct let. Smutná realita.

Neberte lidem stín!

Postupná dosadba!

Nyní se každým dnem blíží okamžik, kdy do Dolního parku opět vtrhnou
pily a pokácí celou hlavní promenádní
alej i podstatnou část aleje vedlejší, při
pedagogické škole a Střelničním parkánu. Přitom značná část z těchto 41
stromů navržených k pokácení má před
sebou perspektivu ještě 5 až 15 let a při
pečlivém dendrologickém ošetření se
určitě nemusíme bát bezpečnosti chodců v parku. A za extrémně větrného
počasí rozumný člověk do parku ani do
lesa přece nejde.
Milí Znojmáci, jistě jste si v posledních rocích sami všimli, že letní měsíce
jsou čím dále více sušší a teplejší, že se
člověk v centru města vyhýbá rozpáleným ulicím a náměstím a rychle utíká
pod stín vzrostlých stromů. Střední park,
„revitalizovaný“ podle představ radnice
a najatého brněnského Ateliéru Tišnovka, není rozhodně tím místem, kam bys-

Řešení, které znají při obnově historické městské zeleně v mnoha jiných
vyspělých evropských městech, se přitom nabízí. Postupná výměna! V Městském parku ve Vídni, na Martových
polích v Paříži běžně uvidíte, jak v aleji
podél parkových cest starý nemocný
strom nahradili mladým, zatímco vedlejší, rovněž starý, ale přece jen ještě trochu vitální strom nechávají dál stát,
dokud ten mladý vedle něj trochu nepovyroste. Možné je tak výměnu rozprostřít do časového úseku 5 až 15 roků.
Navrhujeme také jako nový druh do
aleje javor mléč, pro naše město přirozený kultivar, nikoli javor klen, který je
spíš vhodný pro podhorské polohy.

Máme právo ničit dědictví našich předků?
Znojemský Městský park byl založen
vroce 1804 apatří knejstarším městským
parkům na Moravě. Ještě za starostování

Dr. Mareše byl pro svoji historickou
malebnost, pestrost a rozmanitost vcelostátním československém tisku chválen
a vyzdvihován jako vzor pro všechny
další městské parky. Obávám se, že pokud
bude celý park přetvořen do počítačově
přesné, čisté, bezinvenční podoby Středního parku u gymnázia, ztratí tím historický střed Znojma na dlouhá desetiletí
jedinečnou možnost rehabilitace prvorepublikového lesku a noblesy.
Milí Znojmáci! Pokud i vy sdílíte
výše uvedené názory, podpořte prosím
naše legitimní úsilí a podepište protestní
petici, kterou krásným dopisem doprovodila známá rodačka, herečka Národního divadla, Martina Preissová, roz.
Stehlíková. Petici, kterou po Novém
roce předáme vedení města a zastupitelům, je možno podepsat na internetu:
www.petice24.com/zachranme_mestsky_park_ve_znojme , anebo v písemné
podobě v lékárně U sv. Ducha na nám.
Svobody či v Keramice Sláma na Kollárově ulici. Předem moc děkujeme!
Váš hlas je pro nás nesmírně důležitý.
Jiří Kacetl, opoziční zastupitel
(STAN Pro Znojmo)
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
www.znojemskabeseda.cz
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
(rezervace Adrenalinové trasy
tel.: 608 204 535)
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. Otevřeno:
září po–ne 9.00–17.00 (poslední
prohlídka v 16.00), říjen–duben po–so
10.00–17.00, ne 13.00–16.00.
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel.: 515 222 311,
mimo sezonu: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Zavřeno do 1. května.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojemskabeseda.cz. Otevřeno:
říjen–duben út–ne 10.00–12.30, 13.00–16.00.
STŘELNIČNÍ VĚŽ
Městský park. Prohlídky každý den
v 14.00. Vstupenky je nutné zakoupit
nejpozději v 13.45 na pokladně
Znojemského podzemí (Slepičí trh 2),
tel.: 515 221 342.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 222 311,
mimo sezonu: 515 282 211,
www.znojmuz.cz. Zavřeno do 1. května.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo,
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
září denně 9.00–11.30, 12.00–17.00
Stálé expozice: Živá a neživá příroda
Znojemska, Černé řemeslo,
Sbírka orientálních zbraní.
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222,
e-mail: dumumenizn@volny.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
celoročně út–so 9.00–11.30, 12.00–17.00.
Stálé expozice: Staré umění Znojemska,
Mince zemí Koruny české, J. T. Fischer
Medailérská tvorba.
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice, tel.: 736 465 085,
mimo sezonu: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Zavřeno do 1. května.
CORNŠTEJN – zřícenina hradu,
tel.: 604 891 875,
mimo sezonu: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Zavřeno do 1. května.
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MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo,
tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: listopad–březen 9.00–17.00
pouze víkendy a svátky.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: říjen po–pá 8.00–18.00,
so 9.00–17.00, ne 10.00–17.00,
listopad–duben po–pá 8.00–18.00,
so 9.00–13.00.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
na Jižní přístupové cestě k hradu
a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668,
e-mail: hrad@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:
TIC říjen–duben út–so 9.00–16.00,
Jižní příst. cesta říjen–duben
po 9.00–17.00, út–ne 9.00–20.00.
INFORMAČNÍ CENTRUM
VOC ZNOJMO
vinařské akce, otevřené sklepy.
Vlkova věž – Kollárova ul.,
tel.: 737 815 402,
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz. Otevřeno:
listopad–březen zavřeno.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
Zámečnická 9, Znojmo, tel.: 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovna.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti,
studovna, čítárna, internet, knihovna
rakouské literatury.
STUDOVNA A KNIHOVNA JMM
(Jihomoravské muzeum)
Přemyslovců 6, Znojmo,
tel.: 515 282 211,
fax: 515 282 222,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
studovna po–pá 12.30–18.30,
knihovna út–pá 8.30–18.30.
Nahlášení návštěvy a konkrétního
požadavku je nutné nejméně den
předem na tel.: 515 282 220.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20, Znojmo,
tel.: 515 224 324,
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz
Předprodej v Turistickém informačním
centru na Obrokové ulici,
tel.: 515 222 552,
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz.
Zbývající vstupenky z abonentních
představení jsou vždy v prodeji.

27. 11. NEBE NA ZEMI
Divadelní studio Martiny Výhodové /
Voskovec & Werich. Hrají: K. Bobek,
M. Zimmermann, E. Mácová,
K. Chaloupka, L. Fučíková,
D. Nemčoková a další. 19.00.
30. 11. VINNETOU
Divadlo Scéna, Zlín
Vinnetou, přítel a ochránce
utiskovaných. 10.00.
3. 12. ŽENA, KTERÁ UVAŘILA
SVÉHO MUŽE
Černá komedie v hlavních rolích
s Nelou Boudovou a Ilonou
Svobodovou. Slavnostní premiéra
divadelní hry se uskuteční
v Městském divadle Znojmo.
19.00.
2. 12. UŽ Z HOR ZNÍ ZVON
Tradiční předvánoční koncert.
Pronájem 18.30.
8.–10. 12. PROLETĚT DUHOU
Představení pouze pro mateřské
školy.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz.
Info o aktuálním programu najdete
na kontaktech kina.

VÝSTAVY
12. 11.–6. 1. VÝSTAVA ORIGINÁLNÍCH
RUKODĚLNÝCH VÝROBKŮ
Dům umění – práce klientů Ateliéru
Samuel a Dílny sv. Kláry pod Oblastní
charitou Znojmo.
23. 11.–19. 2. CHLADNÁ KRÁSA
Minoritský klášter – výstava o historii
nožířství a fenoménu damascénské
oceli.
27. 11.–22. 12. PATCHWORK
Dům umění. Vernisáž 26. 11. v 17.00.
26. 11.–7. 1. MEDOVÉ VÁNOCE
Minoritský klášter – vše o medu, pečení
a vánočních obyčejích Znojemska.
3. 12. VÁNOČNÍ VÝSTAVA
SOU a SOŠ SČMSD, Přímětická ul. –
tradiční výstava odborných dovedností
žáků. Možnost zakoupení drobných
vánočních dárků. 8.00–17.00.
3. 12.–20. 2. RETROGAMING –
počátky osobních počítačů u nás
Dům umění – interaktivní putovní
výstava, její součástí je možnost
vyzkoušet si historické počítače.
15.–21. 12. ŽIVÉ KVĚTY O VÁNOCÍCH
SOŠ a SOU, Dvořákova 19 – vánoční
výstava, 15. a 16. 12. prodej výrobků
žáků školy. 8.00–16.00.

KONCERTY
ADVENTNÍ KONCERTY
Kostel sv. Václava vždy v 17.00.
28. 11. Znojemské žestě a hudebníci
Znojemska
5. 12. Varhanní koncert Víta
Aschenbrennera
12. 12. Klarinetový soubor –
Veronika Pacíková (soprán), Soňa
Kružíková (varhany)
19. 12. Smíšený sbor z Retzu/ Retzer
Gesangverein
6. 12. ONDŘEJ SMEYKAL –
HUDBA NA POLŠTÁŘÍCH
RC Maceška – koncert vynikajícího
hráče na didgeridoo. Vstupenky a info
na tel. 774 924 924, 723 454 091. 18.00.
9. 12. KONCERT ZDEŇKA VŘEŠŤÁLA
VŠ klub HARVART, Václavské nám. 6
– 19.30.
10. 12. KAMIL STŘIHAVKA –
VÁNOČNÍ TURNÉ 2015
Městské divadlo – akustický hudební
projekt zpěváka Kamila Střihavky. 19.00.
13. 12. VÁNOČNÍ KONCERT
ALEŠE SLANINY a jeho hostů
Sólisté Městského divadla v Brně
a studenti Gymnázia Dr. K. Polesného
ve Znojmě. 15.00, 18.00. Vstupenky
na tel. 736 426 040.
17. 12. VÁNOČNÍ KONCERT BIG
BANDU ZUŠ ZNOJMO
Spoluúčinkuje Big band Retz.
Pronájem. 19.00.
18. 12. VÁNOČNÍ KONCERT DFS
DYJAVÁNEK ZNOJMO
Pastýřské hry z Valašska. Pronájem.
18.00.
26. 12. VÁNOČNÍ KONCERT
Kostel Nalezení sv. Kříže – vystoupí
Znojemský komorní orchestr, sólisté
a Chrámový sbor kostela Nalezení
sv. Kříže (koncert KPH). 15.30.
7. 1. PETR BENDE & CIMBÁLOVÁ
MUZIKA GRAJCAR
Novoroční akustický koncert. 19.00.
Vstupenky již v prodeji v TIC.

DALŠÍ
8. 10.–17. 12. ŽIVOT V ARCHITEKTUŘE
Znojemská Beseda – cyklus
přednášek o architektuře, začátek
vždy v 18.00. Prodej vstupenek na
místě (studenti a senioři mají
výhodné vstupné). Více na str. 12.
3. 12. Architektura v krajině
17. 12. Překvapení
26. 11. JAK CHRÁNIT SVÉ ZDRAVÍ
PŘED ELEKTROSMOGEM
RC Maceška – praktický seminář od
16.00.
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27. 11. FRANCOUZSKÝ VEČER
Chez Martine (ul. Malá Michalská) –
večer francouzské poezie a pohody.
19.00.

na Zelenářské 5 (za OD Dyje).
4. 12. 12.00–19.00, 5. 12.
10.00–19.00.
Více na str. 7.

27. 11. BESEDA
S JANEM ŠŤASTNÝM
VK Harvart. 19.30.

6. 12. LISTOVÁNÍ
Znojemská Beseda – od 17.30
představení pro děti: kniha Pachatelé
dobrých skutků. Od 20.00 pro
dospělé kniha Dobrý proti severáku.

28. 11, 5. 12., 12. 12., 19. 12.
PŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇ
Vlakem na celodenní sobotní výlety
s průvodcem na vánoční trhy do
Vídně. Odjezd vždy v 8.20.
Info na tel. 737 449 099.
28.–29. 11. ZAZPÍVEJ
SVÉ DUŠI
RC Maceška
– zážitkový seminář s Pavlou
Štěpničkovou-Kubáškovou.
Více na http://maceska.kibo.cz/
28. 11. TAKOVEJ BAREVNEJ
VOCAS LETÍCÍ KOMETY
Dům Na Věčnosti – film o Filipu
Topolovi a Psích vojácích. 20.00.
4.–5. 12. JEŽÍŠKŮV GARAGE
DESIGN
Obroková 13 – prodejní přehlídka
autorské tvorby: móda, šperky,
doplňky, knihy, stylové kousky
do domácnosti, věci pro radost.
Součástí akce je DÁRKOVÁNÍ

13. 12. SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Agrodům, Dvořákova 21
– přednáška Tomáše Pfeiffera
od 17.00.

ZÁMEK VRANOV NAD DYJÍ
18. 12. TRIO BEL CANTO –
adventní a vánoční koncert
Hudební salon – vystoupí Hana
Škarková – soprán, Mariia
Mikhailova – flétna, Libor Janeček –
kytara, 19.30.
Při této příležitosti zahájení
VÝSTAVY SOCH JIŘÍHO NETÍKA
a v Sále předků
UKÁZKA SLAVNOSTNÍHO
STOLOVÁNÍ – práce studentů SOU
a SOŠ SČMSD Přímětická, Znojmo.
19. 12. PŘÍPRAVA VÁNOČNÍHO
STOLU
Zámecká galerie Thayana – workshop,
13.00.

Povídání z duše s Duškem
Herec Jaroslav
Dušek přijede
11. prosince do
Modrých sklepů.
V předvánoční
besedě bude povídat
o dětech, životě
a o nás. Odpoví na
otázky posluchačů
a bude u prodeje
knih, které zájemcům i podepíše. Program večera doplní
hudebním vystoupením děti a při- ■ Jaroslav Dušek míří na Moravu. Foto: www.harmoniezivota.com
chystáno je také
sále Modrých sklepů v Novém Šaldorfu
vánoční překvapení. Předvánoční posezačne v pátek 11. prosince v 18.30 hodin
zení s oblíbeným umělcem pořádá HarVstupenku za 190 korun lze zakoupit
monie života ve spolupráci s obcí Nový
na TIC Obroková ulice.
lp
Šaldorf-Sedlešovice. Beseda v obecním

Samuel nese inspiraci i dárky
Výstavu originálních rukodělných výrobků najdete až do 6. ledna
v Domě umění na Masarykově
náměstí.
Připravil ji Ateliér Samuel společně
s Dílnou sv. Kláry při Oblastní charitě
Znojmo a Jihomoravským muzeem ve
Znojmě.

V mázhausu Domu umění se
můžete inspirovat i zakoupit výrobky
lidí se zdravotním postižením, kteří
i přes svůj závažný handicap mají touhu
a potřebu být přínosem pro ostatní
a rozdávat radost kolem sebe. Otevřeno
je od pondělí do soboty, vždy v době
od 9.00 do 17.00.
lp
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NENECHTE SI UJÍT
■ VÝSTAVA
V Louce bude výstava nejen pro tvořivé
Znojmo rukama „šikulů“ je název kreativní výstavy pro tvořivé i netvořivé,
kterou bude možné navštívit od 27. do 29. listopadu v klášteře v Louce.
Návštěvník zde v době od 10.00 do 18.00 hodin (27. 11. až od 13.00)
najde již hotové originální dárky, ukázku dětských soutěžních prací,
zúčastnit se bude moci workshopů tvorby vánočních dárků z různých
materiálů nebo si užít první advent a ochutnat výbornou čokoládu,
praženou kávu či vánoční svařák. Připravena bude i slosovatelná
tombola. Aktuální informace na www.kkoralky.cz.
lp

■ POVÍDÁNÍ
Zapalte si svíčku v čajovně Procitni a chechtej se
Za nevšední povídání o svíčkách a jejich symbolice se
můžete vydat do čajovny na
Horním náměstí ve Znojmě.
V pondělí 30. listopadu
budou hlavním tématem
„obyčejné“ svíčky, které mají
pro lidské bytosti velký symbolický význam – klidu, míru,
ticha, čistoty, uctívání, ochrany a vzpomínání. Vyjadřují vztah k Bohu, jejich plamen má pro člověka magickou moc, napomáhá nám se uvolnit,
relaxovat, odpočívat. Součástí povídání bude i praktická část, jak využít
svíčky k relaxaci a uvolnění. V čajovně Procitni a chechtej se začne povídání v 19.00 hodin a vstup je zdarma.
lp

■ VÁNOČNÍ PROHLÍDKA
Vánočně vyzdobený hrad Bítov chystá i dobroty
Vánočně vyzdobené sály
hradu
Bítov
budou
12.–13. prosince znovu po
roce vítat malé i velké návštěvníky. Tradičně je čeká
speciální prohlídka v doprovodu kostýmovaných průvodců ukončena v příjemně
vyhřáté hradní kuchyni s posezením a ochutnávkou vánočního pečiva, grilovaných
klobásků, punče a svařeného
vína. Nebudou chybět ani
teplé buchty a vánočka paní
Jany. K příjemné atmosféře přispějí zpívané koledy a písně
v hradní kapli. Prohlídky začínají od 10.00 hodin. Vstupenky
lze rezervovat na webu hradu.
lp

■ VÁNOČNÍ KONCERT
Znojemští gymnazisté na jednom jevišti s brněnským zpěváky
Sólisté Městského divadla v Brně v čele se zpěvákem Alešem Slaninou
a studenti znojemského gymnázia Dr. Karla Polesného se 13. prosince
sejdou na jevišti městského divadla. Ve dvou představeních (od 15.00
a od 18.00 hodin) uslyší posluchači vánoční koncert v podání nejen muzikálového zpěváka a herce Aleše Slaniny, ale také silné hlasy Andrey Březinové, Jany Zenáhlíkové, Roberta Jíchy a Láry Koláře. Sekundovat jim
budou znojemští studenti. Vstupenky na tel. 736 426 040.
lp
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Fotbalisté přezimují s náskokem jako první
Tak to byla jízda! Fotbalisté 1. SC
Znojmo ve Fotbalové národní lize
předvedli parádní podzim. A nic na
tom nemění ani prohra 0:3 v Karviné
z posledního kola (fakticky už bylo
prvním jarním). Tým Radima Kučery
i tak zůstal na prvním místě s náskokem čtyř bodů před druhým Sokolovem.
Dobře jsou na tom znojemští fotbalisté i v porovnání s dalšími po stupovými adepty. Před Karvinou
a Ústím nad Labem mají náskok pěti
bodů, před exligovým Hradcem Králové dokonce šest.
V klubu se tak chtěj nechtěj musejí
v zimě zabývat postupovými ambicemi. Trenér Kučera před posledním
zápasem s Karvinou nechtěl příliš
o tomto tématu hovořit. „Až skončí
podzim, tak si vyhodnotíme, co a jak
a připravíme se na jaro,“ konstatoval
Kučera.
Ani po zápase v Karviné postupové myšlenky příliš nerozváděl, i když
jeho slova mohla leccos naznačit.
„Myslím si, že ta porážka v Karviné nás mrzí, ale je to první jarní kolo.
My se soustředíme na to, abychom

Znojma před třemi lety
mluví omnohém. Tehdy
byl tým Leoše Kalvody
na druhém místě, když
měl stejně bodů jako
vedoucí Bohemians
a před třetí Viktorkou
měl náskok jen jediný
bod. O další bod zpět byl
Varnsdorf. Znojmo teh■ Šimon Šumbera patří k nejlepším střelcům Znojma. Poslední dy získalo v šestnácti
zápas s Karvinou mu ale nevyšel. Neproměnil tutovou šanci podzimních zápasech 31
a byl vyloučen.
Foto: eks bodů. Letos odehrálo jen
patnáct kol, ale bodů má
33. Aačkoliv vklubu vtipkují, že se vlastně
přes zimu kádr doplnili a abychom se
podzimním ziskem vpodstatě zachránili,
v pauze připravili výborně na jaro.
musí na postup myslet.
Čeká nás ještě třináct zápasů, což je
Důležitý krok se přitom odehrál už
pro každé mužstvo hodně bodů. V té
loni a byla jím rekonstrukce znojemkonkurenci bude ještě hodně těžké,
ského fotbalového stadionu. K prvoliabychom na té špici zůstali,“ zdůraznil
gové dokonalosti mu ale chybí ještě
znojemský trenér. Volně přeloženo
jedna podstatná věc. Zhruba 1 400 sedav klubu postupové ambice mají, proto
ček. I o tom by měla být v zimě řeč.
mluví o doplnění kádru i o tom, že
prohra v Karviné v této souvislosti
Tabulka FNL po 15. kolech
mrzí.
(na jaře zbývá odehrát 13 kol)
Samozřejmě náskok Znojma mohl
být v případě remízy či dokonce výhry
1. 1.SC Znojmo
15 10 3 2 33:15 33
daleko luxusnější, ale i tak není vůbec
2. Baník Sokolov
15 7 8 0 22:10 29
špatný. Srovnání s postupovou sezonou
3. Karviná
15 8 4 3 24:6 28

Běžci závodili o pohár Avanti
Jednapadesát závodníků (35
mužů a 16 žen) se v sobotu ve Znojmě
zúčastnilo dalšího kola běžeckého
poháru, kterým byl Avanti běh.
Muži měli na programu trať dlouhou 5,3 km a ženy 2,7 km. Suverénním
vítězem se stal Lukáš Soural (UNI Brno)
a mezi ženami neméně jasně brala první
místo Kateřina Doubková (AK Perná).

Celkové pořadí, muži: 1. Lukáš
Soural 18:51, 2. Vojtěch Čabala 19:06,
3. Karel Fučík 21:20. Ženy: 1. Kateřina
Doubková 11:59, 2. Hana Fučíková
12:15, 3. Michaela Navrkalová 12:30 min.
Kategorii Muži B vyhrál celkově
třetí Karel Fučík, MC vyhrál Pavel
Kratochvíl 21:54, kat. MD Luděk
Gross.
eks

4. FC Hradec Králové
5. FK Ústí nad Labem
6. FK Pardubice
7. FC MAS Táborsko
8. Slezský FC Opava
9. Graffin Vlašim
10. České Budějovice
11. Fotbal Třinec
12. Sigma Olomouc B
13. Frýdek-Místek
14. SKO Slavoj Vyšehrad
15. FK Varnsdorf

15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15

7
7
6
5
4
3
2
3
4
2
3
2

7
6
5
6
6
6
8
4
1
6
3
5

1
2
4
4
5
6
5
8
10
6
9
8

23:9
26:14
19:17
23:21
22:23
17:20
18:26
17:29
17:31
14:22
10:29
15:28

28
27
23
21
18
15
14
13
13
12
12
11

Znojemští fotbalisté si poměrně
dobře vedou i v individuálních statistikách. V tabulce střelců, které mimochodem vévodí exznojemský Jan
Pázler s 11 zásahy, jsou na 5.–10. místě
s pěti góly hned dva Znojmáci, Rostislav Šamánek a Šimon Šumbera. Čtyři góly pak zaznamenala hned pětice
hráčů: Stijepo Njire, Radim Nepožitek,
Tomáš Okleštěk, Libor Žondra
a David Ledecký. I díky jim Znojmo
ve FNL vstřelilo suverénně nejvyšší
počet branek – 33. A vlastně tak do
puntíku naplnilo legendární poučku
Okresního přeboru: „Kolik gólů dáš,
tolik bodů máš.“
eks

Znojmo uvidí špičkový box
Tento týden čeká Znojmo velká
sportovní akce. Od čtvrtka do soboty
zde bude v městské hale probíhat
mistrovství republiky v boxu, na kterém budou mít několik žhavých želízek v ohni také borci ze znojemského
Řešeta.
O tituly republikových šampionů
budou bojovat místní borci Dominik

Musil, Hamo Aperjan, Vladimír Lengál
či Tomáš Bezvoda a nejsou vůbec bez
šancí. Program boxerského mistrovství
republiky začíná ve Znojmě ve čtvrtek
26. listopadu v 15 hod. vylučovacími
boji. Semifinále je na programu v pátek
27. listopadu od 14 hod. a finálový galavečer začíná v sobotu 28. listopadu v 17
hodin.
eks

Mladé plavkyně startovaly na Sibiři
Dvě nadějné znojemské plavkyně
Adéla Držmíšková a Zuzana Sedláková se zúčastnily mezinárodních plaveckých závodů Severnoje sijanije
(Polární záře) ve 4 500 km vzdáleném
sibiřském Chanty-Mansijsku.
Byly součástí reprezentace jižní
Moravy, která díky spolupráci mezi
Jihomoravským krajem a ChantyMansijským autonomním okruhem –
Jugra byla pozvána na 11. ročník těchto
prestižních závodů. Polární záře se
účastnily plavecké kluby z celého Ruska, například z Moskvy, Jekatěrinburgu,
Magadanu,
Jakutsku
či
z Čeljabinsku. Celkem se představilo

■ Jihomoravská výprava na Rudém náměstí v Moskvě. Znojemské plavkyně jsou druhá
a třetí zprava.
Foto: Kometa Brno

500 mladých plavců od 10 do 15 let.
Největších úspěchů z našich plavců
dosáhla Lucie Zubalíková z Hodonína,
která byla 1. na 800 m volný způsob,
2. na 400 m polohový závod a 1. na
400 m volným způsobem. Dobře se
držela také znojemská Adéla Držmíšková, která si z Ruska přivezla bronz
z tratě 200 m motýlek a přidala k tomu
6. místo na 50 m motýlek a 7. byla také
s mixovou štafetou na 4 x 50 m volný
styl.
Zuzana Sedláková zaznamenala
nejlepší umístění na 200 m polohový
závod, kde byla 15. a na 200 m znak
skončila 16.
eks
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